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Voorwoord
In deze module ‘begeleiden van samenwerking’ wordt zorg en aandacht besteed aan de volwassenen rondom het kind dat in een gezinshuis
woont. De gedachte hierbij is dat wanneer deze volwassenen goed op elkaar zijn afgestemd en zij elkaar steunen en aanvullen, het kind een zorg
minder heeft en zodoende meer ruimte heeft om te ontwikkelen. De volwassenen in deze module zijn de ouders en de gezinshuisouders van het
kind. Samen delen zij de opvoeding van het kind. Hoe dit delen van de opvoeding verloopt wordt gemonitord en besproken met behulp van een
vragenlijst en met gesprekskaarten. Door voortdurend zorg en aandacht aan de samenwerking te besteden kan snel worden gesignaleerd wanneer
deze dreigt vast te lopen, maar kan ook gevierd worden wanneer het lukt. Daarbij is het belangrijk dat er ruimte blijft voor veranderingen en voor
hulp van derden zodat steeds gezocht wordt naar ieders passende bijdrage aan de opvoeding van het kind.
De module is gebaseerd op uitkomsten van het het onderzoeksproject ‘Jouw Gezin, Mijn Zorg?’. De module geeft structuur en inhoud aan de het
begeleiden van de samenwerking. De module is onderdeel van de ‘relationele route tot gedeeld opvoederschap’, de aanpak die de samenwerking
tussen ouders en gezinshuisouders wil bevorderen. We hopen dat deze module bijdraagt aan het normaliseren van het gesprek over de rol van de
volwassene rondom het kind. Dit geeft ruimte aan het uitspreken van overeenkomsten en verschillen tussen ouders en gezinshuisouders, het draagt
bij aan het komen tot stabilisering van deze samenwerking en geeft het kind de adempauze om kind te zijn.
Annemieke de Vries
Ellen Schep
Jesse Roest
Martine Noordegraaf
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Vooraf 1
Begeleiden van gezinshuisouders staat niet op zichzelf. In het hieronder gepresenteerde model (1) zijn de belangrijkste bestanddelen van
constructieve samenwerking en wat nodig is om die samenwerking te faciliteren gevisualiseerd. Samenwerking heeft haar vertrekpunt in een visie
op gedeeld opvoederschap en bestaat uit activiteiten op vier gebieden: 1). verbetering van de kwaliteit van het plaatsingsproces (de start) en het
begeleiden van 2.) ouders en 3.) gezinshuisouders en van 4.) de samenwerkingsrelatie als zodanig. Deze aanpak heeft via een betere relationele
houding en handelen van ouders en gezinshuisouders een positieve invloed op de interactie tussen ouders en gezinshuisouders. Wanneer de
samenwerking goed wordt gefaciliteerd en de kwaliteit van de relationele houding en handelingen op orde is heeft dit een verondersteld positief
effect op de constructiviteit van de samenwerkingsrelatie. Onze aanname is dat dit de duurzaamheid van de plaatsing van de jeugdige in een
gezinshuis bevordert.

Model 1: Werken aan samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders

Begeleiden van gezinshuisouders volgt na een zorgvuldig plaatsingsproces waarbij nadrukkelijk ook verkend is of, naast dat de jeugdige in het
gezinshuis past, ook de ouders en gezinshuisouders voldoende potentie hebben voor het komen tot een constructieve samenwerking. In deze
module wordt daarom afgestemd op de stappen zoals die zijn voorgesteld in het handboek methodisch matchen en wordt ook samengewerkt met
degene die de jeugdige in het gezinshuis plaatst (Spoelstra, De Baat, Ter Meulen & Vinke, 2017). In model 2 is die samenwerking gevisualiseerd:

1 De onder vooraf uitgewerkte informatie is deels overgenomen uit Noordegraaf et. al. (ter perse).
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Model 2 Een integrale aanpak rondom samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders

In deze module staat de begeleiding van gezinshuisouders centraal. Deze begeleiding is onderdeel van een relationele route tot gedeeld
opvoederschap waarin zowel ouders als gezinshuisouders en de samenwerking als dusdanig wordenbegeleid. De relationele route is hieronder
weer gegeven in model 3:
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Model 3: Een relationele route tot gedeeld opvoederschap
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Inleiding op de module
Om plaatsingen in een gezinshuis (en gelijksoortige settingen) te laten slagen is het van belang om ouders te zien als een belangrijke partij (Chance,
Dickson, Bennett, & Stone, 2010 & Larkins et al., 2015). Vanuit hun professie dragen gezinshuisouders een andere verantwoordelijkheid voor de
samenwerking dan de ouders, maar zij zijn beiden onmisbaar in de zorg voor het kind. Ouders en gezinshuisouders kunnen zo samen een team
vormen rondom de jeugdige (Noordegraaf et.al, te perse). Een dergelijke samenwerkingsrelatie wordt vaak alliantie genoemd. Deze alliantie bestaat
uit twee belangrijke pijlers te weten: overeenkomst over de doelen en het plan (taakalliantie) en de persoonlijke band (persoonlijke alliantie) (van
Hattum, 2018). In de Jeugd- en opvoedhulp is het belangrijk dat er niet alleen overeenkomst is over de doelen en het plan voor de jeugdige en dat
er een persoonlijke band groeit tussen een professionele opvoeder en een kind, maar dat er ook met het gezin rondom de jongere een alliantie
ontstaat. Van Hattum noemt dit ‘meervoudig alliëren’ (van Hattum, 2018. Zie ook: De Wilde & Vanobbergen, 2020).
Gedurende het onderzoek ‘Jouw Gezin, Mijn Zorg?’ zijn uitspraken gedaan door ouders en gezinshuisouders, die in het kader van samenwerking van
groot belang waren voor hen (Van de Koot & Noordegraaf, 2018). Ook zijn een aantal samenwerkingssituaties intensief bestudeerd (Hospes, Schep,
& Noordegraaf, 2019). Uit het onderzoek zijn een aantal kenmerken gekomen van constructieve samenwerkingsrelaties. Te weten:
•
•
•
•
•
•
•

Ouders en gezinshuishouders hebben open communicatielijnen naar elkaar
Ouders en gezinshuisouders willen verantwoordelijkheid en zorg voor het kind met elkaar delen
Ouders en gezinshuisouders hanteren spanning in de relatie wanneer er verschillen van inzicht zijn ten aanzien van de opvoeding
Ouders en gezinshuisouders zetten steeds het belang van het kind voorop
Wanneer ouders en gezinshuisouders er samen niet uitkomen weten zij derden in te schakelen
Ouders en gezinshuisouders tonen empathie en respect naar elkaar
Ouders en gezinshuisouders tonen gastvrijheid en interesse naar elkaar

In het onderzoek is echter ook duidelijk geworden dat voor een constructieve samenwerkingsrelatie begeleiding nodig is van zowel ouders als
gezinshuisouders. Daarnaast is begeleiding van de samenwerking zelf van belang. De samenwerking als dusdanig wordt nu niet systematisch
begeleid. Dit komt ook doordat doelen in de behandelplannen van de jongeren die in een gezinshuis wonen voornamelijk kindgericht (en dus niet
gericht op meervoudige alliantie) zijn geformuleerd (Hospes, Schep, & Noordegraaf, 2019, p.38). Er is daardoor in de jaarlijkse evaluatiebesprekingen
niet direct een aanleiding om over de samenwerking in gesprek te zijn.
In deze module wordt een voorstel uitgewerkt om de samenwerkingsrelatie te kunnen monitoren en om in gesprek te blijven over de samenwerking.
Hiervoor zijn twee hulpmiddelen ontwikkeld: een vragenlijst (bijlage 1) en een set met gesprekskaarten (bijlage 2). Ook is er een voorbeeld
uitgewerkt om over een specifiek onderwerp af te stemmen (bijlage 3).
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Doel van het begeleiden van samenwerking
Doel 1 Monitoren:
De vragenlijst is bedoeld om de mate van constructiviteit van de samenwerking, zoals beleefd door de ouders en gezinshuisouders, te peilen.
Hierdoor kunnen onregelmatigheden vroegtijdig worden opgespoord, meningsverschillen worden uitgesproken en successen worden gevierd.

Doel 2 Bespreken:
De gesprekskaarten zijn bedoeld om de dialoog te openen. De kaarten dienen ter uitnodiging van het gesprek over de samenwerking en de beleving
van die samenwerking. Door het gesprek krijgen ouders en gezinshuisouders begrip voor elkaars behoefte in een samenwerkingsrelatie. Ook kan
het gesprek met een citaat van een ander helpen om op een luchtige manier het gesprek aan te gaan over lastige thema’s die kunnen spelen in de
samenwerking.
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Wie begeleidt de samenwerking?
De begeleiding van de samenwerking wordt vormgegeven door de HBO geschoolde sociale professional – in afstemming met een gedragsdeskundige.
Concreet betekent dit dat de begeleider zowel met de ouders als met de gezinshuisouders jaarlijks de vragenlijst invult en de uitkomst daarvan
bespreekt in een afstemmingsgesprek over de samenwerking. Dit afstemmingsgesprek wordt geleid door de gedragsdeskundige die in overleg
met de begeleider een agenda opstelt waarbij de begeleider ook punten kan aandragen die zijn waargenomen in de samenwerking. Het verdient
de voorkeur om de begeleiding van ouders, van gezinshuisouders en van de samenwerking zoveel als mogelijk door één begeleider te laten
plaatsvinden. De begeleider is ook de spin in het web in de afstemming tussen derden (bijv. gezinsvoogd) en ouders en gezinshuisouders.

10

Uitgangspunten begeleiden van samenwerking
De hieronder geformuleerde uitgangspunten en toelichting voor de begeleiding van samenwerking in het ontwikkelen van gedeeld ouderschap
vormen de grondlegger van deze module en zijn de uitwerking van de visie op gedeeld opvoederschap:

Gedeeld opvoederschap creëert ruimte
Wanneer ouders en gezinshuisouders constructief met elkaar samenwerken ontstaat ruimte voor de jeugdige om zich openlijk te verbinden met
zowel ouders als gezinshuisouders. Dit geeft de jeugdige ruimte om tot een eigen identiteit te komen waarin de eerder opgedane breuk(-en), maar
ook (correctieve) hechtingservaringen een plek kunnen krijgen.

Gedeeld opvoederschap beschermt
De investering in de samenwerkingsrelatie van gezinshuisouders met ouders bevordert de continuïteit van een plaatsing en voorkomt terugval in
functioneren van zowel ouders als jeugdigen.

Gedeeld opvoederschap is toekomstgericht
Ouders en gezinshuisouders werken met elkaar samen in het belang van het kind. Het doel van de samenwerking is om de jeugdige te begeleiden
in het opgroeien en op te voeden tot gezonde volwassene. Daarbij draagt een ieder bij wat mogelijk is en wordt waar nodig specialistische hulp
ingezet.

Gedeeld opvoederschap is wederkerig
De ideale samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders start met de overtuiging dat ouders een onvervangbare plek hebben in het leven van
een jeugdige en dat erkennen en waar mogelijk actieve invulling van deze plek een voorwaarde is voor samenwerking. Ouders moeten daarnaast
erkennen dat zij voor de opvoeding van hun kind zijn aangewezen op hulp en de positie van de gezinshuisouders ten opzichte van hun kind actief
steunen, zodat de jeugdige zich hieraan kan toevertrouwen. Ouders en gezinshuisouders zijn dus op elkaar aangewezen in de zorg voor de jeugdige
en maken waar mogelijk alle beslissingen aangaande het kind gezamenlijk.

Gedeeld opvoederschap wordt begeleid
De samenwerkingsrelatie tussen ouders en gezinshuisouders is onderdeel van de zorg en moet professioneel begeleid worden. Help gezinshuisouders
door hen te scholen, coachen en ondersteunen in het aangaan en onderhouden van het contact met ouders en in het delen van de zorg voor de
jeugdige met hen. Ouders moeten hulp krijgen bij het verwerken van de uithuisplaatsing en begeleid worden bij het (her-)vinden van hun plek, het
contact met de gezinshuisouders en het oppakken van zorg voor de jeugdige waar mogelijk.

Gedeeld opvoederschap vraagt om inspanning
Gezinshuisouders zetten zich in, en krijgen tijd, voor het bouwen van een samenwerkingsrelatie met ouders. Het is nodig dat ouders zich ook
inspannen voor een relatie met gezinshuisouders. Om dit te realiseren is actieve instemming met de plaatsing voorwaarde. Methodisch matchen is
de eerste stap naar goede samenwerking. Hierbij hoort een zorgvuldige monitoring van de samenwerkingsrelatie en zorgvuldige afronding van een
plaatsing waarbij de plek van ouders onderwerp van gesprek is.
(Uit: Noordegraaf et al, ter perse)
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Houding en vaardigheden
De begeleider en gedragsdeskundige moeten in de monitoring en bespreking van de samenwerking tenminste bezitten over de volgende relationele
kwaliteiten:
•

•

•

•

Meerzijdig partijdig: in de begeleiding wordt geluisterd naar de stemmen van alle betrokkenen en wordt er naar gestreefd naar daar
maximaal recht aan te doen met oog op de ontwikkeling van het kind. De begeleiding is gericht op verbinding en wordt gekarakteriseerd
door empathie naar alle betrokkenen. (Boszormenyi-Nagy & Krashner, 1994; Van der Meiden, 2019)
Traumasensitief: in de begeleiding is een antenne nodig voor de beleving van het verlies van de uithuisplaatsing door ouders. De
begeleider en gedragsdeskundige kunnen op een sensitieve en responsieve manier reageren en werken vanuit het besef dat
(traumatische) stress invloed heeft op het werkgeheugen en opnamecapaciteit van het brein. (Ogden, & Minton, 2000; Haans et al,
2010; Blaustein, & Kinniburgh, 2015)
Dialogisch: Belangrijk aandachtspunt is om telkens de ouders en de gezinshuisouders uit te nodigen om hun ervaringen en zienswijzen
te delen en ruimte te maken voor hun feedback over hoe zij de samenwerking ervaren en waar zij teleurgesteld of ontevreden of
tevreden over zijn (Olson, Seikkula, & Ziedonis, 2014; Rober, 2017).
Intermediërend: Aandacht voor de samenwerking kan voorkomen dat de relatie tussen ouders en gezinshuisouders zo onder druk komt te
staan dat dit van negatieve invloed op de plaatsing is. Wanneer er conflicten zijn of wanneer ouders of gezinshuisouders gebrekkige
relationele vaardigheden hebben kan worden ingezet op extra ondersteuning. Directe communicatie tussen ouders en gezinshuisouders
kan dan (tijdelijk) worden geminimaliseerd. De begeleider of gedragsdeskundige functioneert dan als intermediair.
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Proces van begeleiding
Zowel in de vragenlijst als in de gesprekskaartenset zijn kenmerken voor constructieve samenwerking leidend. In de vragenlijst kunnen ouders
en gezinshuisouders onafhankelijk van elkaar aangeven hoe ze de samenwerking ervaren. De uitkomsten hiervan kunnen besproken worden met
behulp van de gesprekskaarten. De gesprekskaarten zijn ervaringen van een ouder of een gezinshuisouder in de vorm van een citaat. De citaten
hebben allemaal betrekking op de relatie. Monitoring en bespreking gaan op deze manier steeds hand in hand. Het werken met de gesprekskaarten
en de vragenlijst wordt ingebed in een start en afsluiting van de samenwerking.

13

Fasering in de begeleiding
Voorafgaand aan de start van de samenwerking vindt een zorgvuldige matching plaats volgens het handboek methodisch matchen zoals ook
in het ‘vooraf’ is uitgewerkt. Vanaf het moment van de matching investeert de organisatie die de zorg verleent aan de jeugdige direct in de
samenwerkingsrelatie en neemt ook verantwoordelijkheid voor het opstarten daarvan. Vervolgens is er gedurende de plaatsing aandacht voor
het monitoren en bespreken van de relatie en wordt bij afronding van de plaatsing ook aandacht besteed aan het afronden van de samenwerking.
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De installatiefase
Tijdens de installatiefase moet de samenwerking op gang komen. Dit is een kwetsbare fase die extra begeleiding vergt. Er moet gewerkt worden
aan taakalliantie (wie doet wat en welke afspraken worden daar over gemaakt) en aan de persoonlijke alliantie (ouders en gezinshuisouders leren
elkaar kennen en tonen interesse in elkaar en bejegenen elkaar met empathie en respect). Deze fase bestaat in ieder geval uit een startgesprek en
het komen tot een begeleidingsplan voor de samenwerking.
Startgesprek en plaatsing
Voor de plaatsing is er een startgesprek. Bij dit gesprek zijn aanwezig: gezinshuisouders, ouders, kind (indien van toepassing, afhankelijk van
een aantal factoren waarbij leeftijd een belangrijke is), betrokken gedragswetenschapper, de plaatsende instantie, eventueleandere betrokken
hulpverleners en de begeleider.
In dit gesprek worden alle afspraken rondom de plaatsing en de periode daarna gemaakt. Onder andere gaat het over:
• Ontwikkeldoelen van het kind
• Afspraken rond de veiligheid van het kind
• Praktische afspraken tussen ouders en gezinshuisouders (zie bijlage 4: Praktische afstemming tussen ouders en gezinshuisouders bij de
start van de plaatsing)
• Samenwerkingswensen en afspraken:
• Samenwerking ouders-gezinshuisouders
• Samenwerking met de plaatsende instantie/voogd/gezinsvoogd
• Rol en positie van de ambulant werker
• Wederzijdse dialoog creëren en daarin verschillen en tegenstellingen expliciet benoemen: Er zullen momenten komen waarin het lastig
is, waarin er verschillend gedacht wordt over bijvoorbeeld wat goed is voor het kind. De begeleider geeft expliciet woorden aan dat het
belangrijk is om naar elkaar te luisteren, elkaar te bevragen en dat alles vanuit een basishouding dat iedereen wil dat het goed gaat met
het kind.
• Concrete afspraken m.b.t. de plaatsingsdatum, inrichting kamer, etc.
• De begeleider maakt een nieuwe afspraak met ouders en gezinshuisouders, ongeveer twee maanden na de plaatsing. In deze eerste
evaluatie komt aan de orde hoe het met het kind gaat en hoe de samenwerking verloopt. Eventuele verdere afspraken worden gemaakt of
bijgesteld.
Evaluatie eerste periode en start begeleiding van de samenwerking
Nadat de plaatsing is gerealiseerd en het eerste stof is neergedaald – ca 6-8 weken na de plaatsing- evalueert de begeleider de eerste fase van de
plaatsing en onderzoekt de begeleider met de ouders en gezinshuisouders hoe de samenwerking en daarmee het gedeeld opvoederschap verder
vorm kan krijgen. Dit is het eerste moment waarop de begeleider, zowel bij de ouders als bij de gezinshuisouders, de vragenlijst introduceert.
Ouders en gezinshuisouders vullen deze lijst onafhankelijk van elkaar in (vanuit de vraag: wat vind jij belangrijk in de samenwerking en hoe vind
je dat dit tot nu toe verloopt?). De gedragswetenschapper bespreekt de uitkomsten van deze lijst en komt samen met de begeleider, de ouders en
de gezinshuisouders tot aandachtspunten voor de samenwerking voor het eerste half jaar.
De begeleider maakt van dit gesprek een verslag voor de ouders en de gezinshuisouders. Dit verslag is tevens de onderlegger voor de begeleiding
van de samenwerking in de tweede fase. Op grond hiervan kan gekozen worden om een aantal items van de vragenlijst nader uit te werken wanneer
bijvoorbeeld de helderheid over hoe verantwoordelijkheid en zorg worden verdeeld nog onvoldoende is. In het plan wordt ook afgesproken wat de
ouders en gezinshuisouders onderling afstemmen (en hoe: per mail, app of met afspraken per telefoon of face-to-face).
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Stabilisatiefase
Het bovengenoemde verslag vormt de basis en leidraad voor de begeleiding van de samenwerking gedurende de verblijfsfase van de plaatsing. In
deze fase wordt gestreefd naar stabilisatie van de samenwerking met als doel om rust rondom te jeugdige te bewerkstelligen. In de eerste twee jaar
zal ieder half jaar de samenwerking worden gemonitord en besproken. Na twee jaar (als de samenwerking stabiel genoeg is) wordt dit eens per jaar.
Monitoren en bespreken
Ieder half jaar of jaar (of vaker als daar aanleiding toe is) wordt aan de ouders en gezinshuisouders gevraagd om de vragenlijst in te vullen. Op
basis daarvan maakt de begeleider samen met de gedragsdeskundige een agenda voor een gesprek rondom de samenwerking. Hiervoor kiest de
begeleider een aantal gesprekskaarten uit. In het gesprek worden verschillen in beleving, successen en mogelijke conflictpunten geagendeerd. Ook
worden afspraken gemaakt waar het volgende overleg op wordt terug geblikt en wordt verhelderd welke begeleiding er bij de samenwerking nodig
is of dat er items zijn waar op de samenwerking moet worden over genomen door een tussenpersoon (bijvoorbeeld als geldzaken tot veel onrust
leiden kan dit onderwerp door iemand anders met ouders worden besproken).
Naar voren treden bij stagnatie in de samenwerking
Stagnaties in de samenwerking, die om allerlei redenen kunnen ontstaan en die in begeleidingsgesprekken met ouders of gezinshuisouders vragen
om intensievere steun van de begeleider bij de samenwerking. Dat kan gedurende het gehele traject ontstaan. Dat doet een beroep op de presentie
van de begeleider, een stap naar voren, wanneer de neiging bestaat om (al dan niet gelegitimeerd als ‘professioneel’) terug te trekken. Stagnaties
vragen juist om actieve presentie van de begeleider.
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Evaluatiefase
Wanneer de plaatsing ten einde loopt wordt zorgvuldig aandacht besteed aan afronding van de samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders
zodat de periode van samenwerking goed wordt afgehecht.
Slotgesprek en afscheid
In een slotgesprek wordt voor de laatste keer de vragenlijst ingevuld maar nu met de vraag: hoe vind je dat de samenwerking in het algemeen
is verlopen en zijn er nog restgevoelens ten aanzien van de samenwerking die je graag wilt uitspreken? Met behulp van gesprekskaarten kunnen
die laatste items worden besproken, maar kan ook worden gevierd welke groei in de samenwerking er heeft plaatsgevonden. Aan ouders kan
gevraagd worden om de gezinshuisouders een wens en een advies mee te geven voor toekomstige plaatsingen. Aan de gezinshuisouders kan
gevraagd worden om de ouders een wens mee te geven en ook een laatste advoies voor de relatie die de ouder zal hebben met de jeugdige. Ook
kan gezocht worden naar een vorm waarin waardering voor elkaars aandeel in het leven van het kind wordt uitgesproken en om te symboliseren
dat de samenwerking eindigt.
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Bijlage 1: Vragenlijst om de samenwerking tussen ouders en
gezinshuisouders te monitoren
De vragenlijst is bedoeld om de samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders te monitoren. De ouders en gezinshuisouders wordt gevraagd
om de vragenlijst in te vullen. Dit kan op papier, digitaal of tijdens een gesprek gebeuren. Het is in ieder geval de bedoeling dat op alle items wordt
aangegeven of de samenwerking op dit punt goed, voldoende, neutraal, matig of slecht wordt beleefd. Punten die er positief dan wel negatief
uitspringen of waar groot verschil in beleving bestaat tussen de ouders en gezinshuisouders worden aangedragen voor op de agenda van een
samenwerkingsbespreking.

Vraag

Inhoudelijk domein

Formulering belangrijke ander (ouder)

Formulering verantwoordelijke professional (gezinshuisouder)

1

•

Open
communicatielijnen

Ik word door de gezinshuisouder duidelijk geïnformeerd
over hoe het met mijn kind gaat.

Ik informeer de ouder tijdig en duidelijk over hoe het met de
jeugdige gaat.

2

•

Open
communicatielijnen

Als ik mij zorgen maak over mijn kind, bespreek ik dit met
de gezinshuisouder.

De ouder geeft het mij aan wanneer hij/zij zorgen heeft over de
jeugdige.

3

•

Open
communicatielijnen

Ik word altijd ingelicht als er een incident heeft
plaatsgevonden.

Ik informeer de ouder altijd als de jeugdige betrokken is bij een
incident.

4

•

Open
communicatielijnen

Als ik mij zorgen maak over mijn kind, bespreek ik dit met
de gezinshuisouder.

De ouder geeft het mij aan wanneer hij/zij zorgen heeft over de
jeugdige.

5

•

Verantwoordelijkheid
en zorg delen

De gezinshuisouder houdt zich aan de gemaakte afspraken,
bijvoorbeeld om met mij te overleggen over opvoedkeuzes
zoals school en uiterlijk.

Ik houd mij aan de gemaakte afspraken, bijvoorbeeld om met de
ouder te overleggen over opvoedkeuzes zoals school en uiterlijk.

6

•

Verantwoordelijkheid
en zorg delen

Ik houd mij aan de gemaakte afspraken, bijvoorbeeld over
de bezoekregeling met mijn kind.

De ouder houdt zicht aan de gemaakte afspraken, bijvoorbeeld
over de bezoekregeling met de jeugdige.

7

•

Verantwoordelijkheid
en zorg delen

Wanneer we afspraken maken wordt iedereen daarbij
betrokken (mijn kind, de gezinshuisouder en ikzelf).

Wanneer we afspraken maken wordt iedereen daarbij betrokken
(de jeugdige, de ouder en ikzelf).

8

•

Verantwoordelijkheid
en zorg delen

De gezinshuisouder betrekt mij bij het opstellen van een
plan voor de toekomst voor mijn kind.

Ik werk actief samen met de ouder om duidelijke en haalbare
toekomstdoelen te stellen voor de jeugdige.

9

•

Verantwoordelijkheid
en zorg delen

De gezinshuisouder vraagt naar mijn mening en vindt mijn
mening belangrijk.

Ik vraag de ouder naar diens mening.

10

•

Spanning hanteren

Als de gezinshuisouder en ik het oneens zijn, dan bespreken
we dit.

Als de ouder en ik het oneens zijn, dan bespreken we dit.

12

•

Spanning hanteren

Als ik een klacht heb, luistert de gezinshuisouder en wordt
er iets mee gedaan.

Als de ouder een klacht heeft, luistert ik hiernaar en probeer ik
een oplossing te vinden.

14

•

Belang van het kind
voorop

Door het verblijf in het gezinshuis is de ontwikkeling van
mijn kind in positieve zin verbeterd.

Door het verblijf in het gezinshuis is de situatie van de jeugdige
verbeterd.

15

•

Belang van het kind
voorop

Ik steun de plaatsing van mijn kind in het gezinshuis en vind
het een goede plek voor mijn kind.

De ouder steunt de plaatsing en vindt het gezinshuis een goede
plek voor de jeugdige.

16

•

Belang voor het kind
voorop

De gezinshuisouder weet wat mijn kind nodig heeft en hoe
hij/zij het beste kan worden geholpen. Dat betekent ook
dat de gezinshuisouder begrijpt dat ik als ouder
onvervangbaar ben.

Ik zorg dat ik op de hoogte ben over wat de jeugdige nodig heeft
om hem/haar zo goed mogelijk te ondersteunen. (Ik vraag zowel
aan de ouder, jeugdige als andere betrokkenen wat de jeugdige
nodig heeft)

17

•

Derden inschakelen

Ik word geholpen om te leren verdragen dat mijn kind in
een gezinshuis woont en hoe ik mijn plek als ouder kan
behouden.

Ik word geholpen om te reflecteren op mijn relatie met de ouder
en om zo goed mogelijk met de ouder samen te werken.

18

•

Derden inschakelen

Als de gezinshuisouder en ik er samen niet goed uitkomen
worden we geholpen door een tussenpersoon (gezinsvoogd/
voogd/ ambulant hulpverlener/ gedragsdeskundige)

Als de ouder en ik er samen niet goed uitkomen worden we
geholpen door een tussenpersoon (gezinsvoogd/ voogd/ ambulant
hulpverlener/ gedragsdeskundige)

19

•

Empathie en respect

Ik voel me begrepen en met respect behandeld door de
gezinshuisouder

Ik zet mij ervoor in om mij in de positie van de ouder te
verplaatsen en heb respect voor de plek van de ouder in het leven
van de jeugdige.

20

•

Gastvrijheid en
interesse

Ik voel mij welkom in het gezinshuis

Ik zorg dat de ouder zich welkom voelt in het gezinshuis

21

•

Open vraag

Dit vind ik goed gaan in onze samenwerking:

Dit vind ik goed gaan in onze samenwerking:

22

•

Open vraag

Dit kan beter in onze samenwerking:

Dit kan beter in onze samenwerking:

23

•

Open vraag

Wat wij kunnen doen om beter samen te werken is:

Wat wij kunnen doen om beter samen te werken is:
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Bijlage 2: Gesprekskaartenset om de samenwerking tussen ouders en
gezinshuisouders te bespreken
De gesprekskaartenset is een hulpmiddel om over de items uit de vragenlijst in gesprek te gaan. De nummers op de kaarten komen overeen met de
nummers van de items van de vragenlijst en zijn dus gebaseerd op de inhoudelijk domeinen uit het onderzoek ‘Jouw Gezin, Mijn Zorg?’
De kaartenset wordt voorzien van een beeld per kaart en wordt opgemaakt door Sacha Sluiter van het Gezinspiratieplein. De set is in gedrukte
versie te verkrijgen via het lectoraat Jeugd en Gezin. In deze bijlage wordt alleen de inhoud van de kaarten getoond.

Toepassingsmogelijkheden
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruik deze kaartenset als onderdeel van de module voor het begeleiden en monitoren van de samenwerking, maak het
vanzelfsprekend om de kaarten te gebruiken in alle samenwerkingsgesprekken; start er mee bij de matching en raak eraan gewend.
Stilstaan bij de samenwerking wordt dan vanzelfsprekend.
Gesprekskaarten kun je tijdens een bezoek of een evaluatiemoment gebruiken, met name in de installatiefase als gesprekstool. Het
opent de dialoog.
In de installatiefase om het gesprek open te houden, om opnieuw naar de samenwerking te kijken.
In de stabilisatiefase kun je meerdere kaarten bespreken om de samenwerking te bevorderen. Mogelijke gesprekspunten naar boven
halen die in de waan van de dag zijn blijven liggen.
In de evaluatiefase als hulpmiddel om de samenwerking goed af te ronden.
In een gesprek tussen ouders en gezinshuisouders: allebei kiezen een kaart en die wordt met elkaar besproken.
Gebruik de uitspraken op de kaarten als mogelijkheid om je af te vragen welke behoefte achter de uitspraak schuilgaat.
In een setting waar meerdere ouders en/of gezinshuisouders bij elkaar zijn, zodat er erkenning voor het complexe van samenwerken
ontstaat, en ook herkenning (ik ben niet de enige niet die dit lastig vindt).
Binnen onderwijs om aankomende professionals te leren vanuit verschillende perspectieven te kijken.

Beschrijving van het gebruik
•

•
•
•
•
•
•

Introduceer de kaarten als gespreksmiddel. Laat de tekeningen hun werk doen. Vertel dat dit uitspraken zijn van ouders wiens kindin
een gezinshuis wonen en van gezinshuisouders. “De uitspraken zou je kunnen herkennen of juist helemaal niet, daar ben ik benieuwd
naar“.
Belangrijke spelregel is dat iemand die een kaart trekt of krijgt en er niet over wil praten, er een andere kaart getrokken mag worden.
Oftewel: passen mag!
Je kunt 1 of meerdere kaarten bespreken.
Je kunt een aantal kaarten weglaten die niet aan de orde zijn.
Je kunt mensen uitnodigen een kaart “blind” te trekken.
Wanneer er meer dan 2 personen in gesprek gaan met deze kaartenset: bedenk van tevoren of elke persoon of elk koppel een kaart pakt
en beantwoordt.
De intentie is om met elkaar in gesprek te gaan; als een uitspraak niet herkend wordt, vraag dan naar een uitspraak die de ouder of
gezinshuisouder wel zou doen. Staat er bijvoorbeeld iets over alcohol en 16 jaar en het wordt niet herkend vanwege de leeftijd, wees dan
creatief en bedenk een ander voorbeeld, films boven de 12 jaar of voor een kleuter: toestemming alleen op de fiets op het pleintje.

Inhoud gesprekskaarten:
Open communicatielijnen

1 Citaat ouders 		
Ik vind het fijn om appjes te ontvangen en te kunnen sturen, zodat ik regelmatig even contact heb over mijn kind en zo het gevoel heb dat ik
betrokken ben.
Vraag aan beiden: herken je dit? Zijn de berichtjes met goed nieuws en aandachtspunten voldoende in evenwicht?
Vraag aan de ouder: Op welke manier wil jij het liefste regelmatig contact? En wat versta je onder regelmatig? En heb je dat besproken/afgesproken?
Vraag aan de gezinshuisouder: Op welke manier wil jij het liefste regelmatig contact? En wat versta je onder regelmatig? En heb je dat besproken/
afgesproken?
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Open communicatielijnen

2. Citaat ouders 		
Soms heb ik het gevoel dat alles tegen me kan worden gebruikt, daarom geef ik mijn wensen of zorgen maar niet aan.
Vraag aan de ouder: Kun je je dit voorstellen? Wat moet er gebeuren, zodat jij het wel durft te zeggen?
Vraag aan de gezinshuisouder: Hoe geef jij het gevoel dat je te vertrouwen bent, als ouders jou hun wensen kenbaar maken of hun zorgen uitspreken?

Open communicatielijnen

3 Citaat gezinshuisouder
Ik ben gevraagd om voor jouw kind te zorgen, ik heb geen rol gehad in de uithuisplaatsing. Ik wil wel heel graag met jullie op zoek naar wat het
beste is voor jullie kind.
Vraag aan de ouder: Wist je dat de gezinshuisouder niet verantwoordelijk is voor de uithuisplaatsing? Weet jij welke rechten gezinshuisouders
hebben in het leven van jouw kind?
Vraag aan de gezinshuisouder: Op welke manier heb je de ouder nodig om te weten wat het beste is voor het kind?
Open communicatielijnen

4. Citaat ouders		
Het helpt mij als de gezinshuisouder fouten of twijfels durft toe te geven, daardoor groeit mijn vertrouwen in de gezinshuisouder. Fouten maken
mag!
Vraag aan de ouder: Heb je wel eens meegemaakt dat gezinshuisouders hun fouten of twijfels met je hebben gedeeld? Mocht jij fouten hebben
gemaakt, durf jij die dan te delen met de gezinshuisouders?
Vraag aan de gezinshuisouder: Heb je wel eens meegemaakt dat ouders hun fouten of twijfels met jou delen? Mocht jij fouten hebben gemaakt, deel
jij die dan met de ouders?
Open communicatielijnen

5. Citaat gezinshuisouder
Sommige ouders van kinderen die bij ons hebben gewoond waren heel boos op mij/ons en gingen in hun daden en taalgebruik heel ver. Dat heeft
me wel wat waakzamer gemaakt. Ik heb wat tijd nodig om in vol vertrouwen contact met jou te hebben. Dat ligt niet aan jou, maar aan mijn eigen
ervaringen.
Vraag aan de ouder: Herken je dit? Kun je het je voorstellen? Wat kun jij doen om het vertrouwen tussen jou en de gezinshuisouder en andersom
sterker te maken?
Vraag aan de gezinshuisouder: Herken je dit? Zo ja, wat kun je hierover zeggen tegen de ouder(s)? Wat helpt jou om weer vertrouwen te krijgen in
nieuwe samenwerkingen?
Open communicatielijnen

6. Citaat gezinshuisouder
Als ik de moeder van Jordy aan de telefoon heb, kan ze hele verhalen vertellen en ik heb daar niet altijd tijd voor. Soms wil ik alleen maar snel iets
doorgeven of vragen, maar ik betrap me erop dat ik dan maar niet bel. Of pas veel later als ik meer tijd heb.
Vraag aan de ouder: Herken je dit? Word er met jou overlegd over belangrijke zaken? Vergeten ze je wel eens te informeren? Heb je behoefte aan
gesprek over wat je bezig houdt met de gezinshuisouders?
Vraag aan de gezinshuisouder: Herken je dit? Hoe kun je dit in gesprek brengen?
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Verantwoordelijkheid en zorg delen

7. Citaat gezinshuisouders		
Wij maken elk half jaar afspraken over bezoek en weekenden enzo, dat is wel fijn dan weet ik waar ik aan toe ben. Maar toen de moeder van Roos
toch een bruiloftsfeest had, waar ze Roos ook mee naartoe wilde nemen hebben we een weekeind geruild. En andersom wilden wij een keer een
lang weekeind weg, toen brachten de ouders hun kind pas op maandag terug.
Vraag aan de ouder: Zijn er afspraken over bezoek en logeren? En houden jullie je eraan?
Vraag aan de gezinshuisouder: Wie is er verantwoordelijk voor het maken van de afspraken over bezoek en logeren? En houden jullie je eraan? Hoe
flexibel of strikt ben je in deze afspraken?
Verantwoordelijkheid en zorg delen

8. Citaat ouders		
Het voelt zo goed als ik niet vergeten word door de gezinshuisouder, maar dat er over mij gesproken wordt met de jongere en in het gezinshuis en
dat ik ‘aanwezig ben’ doordat er bijvoorbeeld een foto van mij hangt.
Vraag aan de ouder: Hoe ben jij aanwezig in het leven van je kind dat in een gezinshuis woont? Heeft jouw kind ook foto’s van vroeger?
Vraag aan de gezinshuisouder: Op welke manier zorg jij ervoor dat ouders zichtbaar zijn voor de kinderen? Hebben de ouders een plek in jullie huis
of op de kinderslaapkamer?
Verantwoordelijkheid en zorg delen

9. Citaat gezinshuisouders
De kinderen noemen mij bij mijn voornaam, maar de kleintjes nemen ‘mama’ over van mijn eigen dochter. Ik zeg nooit dat ik hun mama ben en als
ze mama tegen me zeggen dan vertel ik ze dat ze al een mama hebben en dat ik gewoon Maria ben, gezinshuismama Maria. Hun moeder noemen
we mama Corry en dat gaat wel goed.
Vraag aan de ouder: Herken je dit? En wat vind je ervan? Dat jouw kind ook bij een andere familie hoort of gaat horen, hoe is dat voor jou?
Vraag aan de gezinshuisouders: Herken je dit? Wat vind je ervan? Welke afspraken hebben jullie hierover? Op welke manier mogen de kinderen in
jullie gezin een plek hebben? Hoe laat je ze merken dat ze ook een plek bij hun eigen familie behouden ook al hebben ze ook een plek bij jullie?
Verantwoordelijkheid en zorg delen

10. Citaat gezinshuisouders
Wat ik belangrijk vind is om met de ouders te bespreken welke keuzes we maken voor de toekomst van hun kind. Dit geldt ook voor de keuze van
een school. Zij zijn degenen die het kind het beste kennen en het is zo belangrijk dat ze nu al leren hoe ze met elkaar moeten omgaan, ook als het
kind straks niet meer bij ons woont. Dan gun je de kinderen dat ze terug kunnen vallen op hun familie en ook op ons.
Vraag aan de ouders: Bespreek jij regelmatig de toekomst van je kind met de gezinshuisouders? Wat vind je daarin belangrijk?
Vraag aan de gezinshuisouder: Welke opvattingen heb je over de toekomst van de kinderen? Op welke manier breng je dat in gesprek met de ouders?
Spanning hanteren

11. Citaat ouders		
Nu mijn kind bij jou woont, heb ik het gevoel dat ik mislukt ben als ouder. Het meeste dierbare in mijn leven, mijn kind, is niet meer bij me en kan
ik niet meer dagelijks verzorgen. Ik voel me ook stom en schuldig dat het me niet lukt. En als ik me slecht voel over mezelf dan ga ik schelden op
anderen, gebruik ik geen fraaie woorden. Ik ben dan eigenlijk hartstikke verdrietig en mis mijn kind.
Vraag aan de ouder: Herken je dit? Ga je wel eens tekeer tegen de gezinshuisouder uit boosheid op alles wat er gebeurd is? Weet je wat je dan
eigenlijk zou willen?
Vraag aan de gezinshuisouder: Herken je dit? Is dit jou ook wel eens overkomen? Kun je zien welke behoefte achter het gedrag zit?
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Spanning hanteren

12. Citaat gezinshuisouder
Ze wonen hier en mijn regel is dat ze geen alcohol mogen tot ze 16 jaar zijn en geen films kijken die niet bij hun leeftijd passen. Als ze een weekeind
thuis zijn zou het fijn zijn dat jij ook die regel hanteert. Ik vind het lastig als we daar gedoe over krijgen.
Vraag aan de ouder: Is dit herkenbaar? Vinden jullie het belangrijk om 1 lijn te trekken in de regels voor je kind? Kun je daarover praten met de
gezinshuisouder? Hoe vind je het als de gezinshuisouder regels hanteert voor je kind, waar jij het niet mee eens bent?
Vraag aan de gezinshuisouder: Is dit herkenbaar? Kun jij dit bespreken met de ouders? Over welke regels mag er wel verschil zijn en welke niet?

Spanning hanteren

13. Citaat ouder			
Mijn kind vertelt soms dingen over de gezinshuisouders, waar ik niet blij van word. Dat ze nergens tijd voor hebben en altijd druk zijn met de andere
kinderen. Ik ging eerst altijd meteen met de voogd bellen, nu bel ik of app ik met de gezinshuismoeder, die me dan bijvoorbeeld verteldt dat mijn
kind die dag van school was gestuurd en boos was dat de gezinshuismoeder geen spelletje met haar ging doen. Of gezinshuismoeder verteldt dat
het klopt, dat ze ook heel veel weg is, omdat haar vader in het ziekenhuis ligt.
Vraag aan de ouder: vertelt jouw kind ook wel dingen over het gezinshuis, waar je je zorgen over maakt? Wat doe je dan?
Vraag aan de gezinshuisouder: herken je dit? Hoe ga jij hiermee om? Bespreek je met de ouders wat de achtergrond is van de verhalen van het kind?
En deel je het ook met ouders wanneer jij iets minder beschikbaar kunt zijn dan je gewend bent te zijn?
Spanning hanteren

14. Citaat gezinshuisouder 		
Als ouders kwaad spreken over elkaar als ze gescheiden zijn, dat vind ik zo akelig. Hun kind is 50% van de vader en 50% van de moeder afkomstig,
wat er ook gebeurd is, dat is nu eenmaal zo. Als ze dus lelijk doen over de ander tegen hun kind dan zeg ik daar wat van.
Vraag aan de ouder: Herken je dit? Als je ex kwaad spreekt over jou? Hoe zou jij je daarbij voelen? En hoe zou dat voor je kind zijn?
Vraag aan de gezinshuisouder: Herken je dit? En op welke manier kun je dit ter sprake brengen?
Belang van het kind voorop

15. Citaat ouders			
Als ik het gevoel heb dat gezinshuisouders mijn kind op de eerste plek zetten bij keuzes die ze maken geeft dat me veel vertrouwen. Laatst moesten
ze midden in de nacht naar het ziekenhuis, omdat mijn kind onwel was geworden bij een feestje. En dan zorgen ze voor oppas en gaan ze er midden
in de nacht mooi wel heen!
Vraag aan de ouder: Herken jij dit? Hoe staat jouw kind bij jou op de eerste plaats? Waaraan merken anderen dat?
Vraag aan de gezinshuisouder: Op welke manier laat je merken dat het kind voor jou belangrijk is? Waaraan merken de ouders dat?
Belang van het kind voorop

16. Citaat ouders			
Ik vind het zo belangrijk om te weten waar mijn kind woont, in welk bed hij slaapt, naar welke school hij gaat en hoe er voor mijn kind wordt
gezorgd. Echt een beeld hebben van hoe alles eruit ziet is voor mij heel erg helpend.
Voor allebei: Herken je dit?
Vraag aan de ouder: Hoe zou je dat voor elkaar kunnen krijgen?
Vraag aan de gezinshuisouder: Op welke manier kun jij daaraan bijdragen? Wat zou jij kunnen doen?
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Belang van het kind voorop

17. Citaat gezinshuisouder 		
Ik geef enorm veel om de kinderen die in mijn gezinshuis wonen, zoveel dat ik voor de kinderen zorg in mijn eigen gezin en huis. Ik wil met alles
wat in mijzelf en mijn huis is me inzetten voor jouw kind.
Vraag aan de ouder: Zie jij of merk jij dat de gezinshuisouders om je kind geven? Waar merk je dat aan? Hoe is het voor jou dat jouw kind niet het
enige kind in het gezinshuis is?
Vraag aan de gezinshuisouder: Wat heb je nodig in de samenwerking om dit van harte te kunnen blijven doen?

Belang van het kind voorop

18 . Citaat gezinshuisouder
in het Gezinshuis is er een lange traditie van wintersport tijdens de kerstvakantie. Dit jaar zal ook Judith voor het eerst meegaan. Voor de Moeder van
Judith, maar ook voor Judith zelf is dit best lastig: kerst is heel belangrijk voor hen, het is een van de weinige momenten waar warme herinneringen
aan zijn. Nu hebben we de wintersport een paar dagen kunnen verschuiven, zodat Judith met kerstavond nog bij haar Moeder kan zijn. We hebben
allebei wat ingeleverd, maar voor Judith is dit het fijnst.
Herken je dit? Heb jij in het belang van je kind wel eens iets moeten inleveren? En leverde dat dan ook nog wat op?
Vraag aan de gezinshuisouder: Herken je dit? Heb jij in het belang van het kind en de samenwerking met de ouders wel eens wat ingeleverd?

Derden inschakelen

19. Citaat ouder 			
Ik krabbel sinds kort weer overeind. Sinds Ali uit huis is, kon ik alleen maar huilen en was ik boos op de gezinshuisouders. Maar ik begin nu pas
te zien dat ik zelf nooit heb geleerd wat het is om moeder te zijn. Ik heb nog veel in te halen. Ik voel ook dat ik daar hulp bij nodig heb, dit heb ik
besproken met de gezinsvoogd.
Vraag aan de ouder: Herken je dit? Heb jij hulp (gehad) toen je kind uit huis ging? Aan wie kun jij hulp of ondersteuning vragen?
Vraag aan de gezinshuisouder: Herken je dit? Als je hulp of ondersteuning nodig hebt, bij wie kan je terecht?
Derden inschakelen

20. Citaat ouder			
En dan die hulpverleningsgesprekken met al die mensen: voogd, coach en weet ik veel allemaal, die dan over mijn kind zitten te praten en vaak ook
over alles wat beter moet. Ik word daar zo zenuwachtig van, liever praat ik alleen met de gezinshuismoeder.
Vraag aan de ouder: Herken je dit? Hoe ervaar jij de jaarlijkse gesprekken? Wie zijn daar allemaal bij? Kun je zelf iemand meenemen? Hoe zorg je
ervoor dat jouw ervaringen ook worden meegenomen in dat gesprek?
Vraag aan de gezinshuisouder: Herken je dit? Hoe ervaar jij de jaarlijkse gesprekken? Op welke manier kun je dit voorbereiden?
Empathie en respect

21. Citaat ouder 				
Ik heb het gevoel dat de gezinshuisouder me probeert te begrijpen en iets van mijn leven weet en daar niet over oordeelt. Gelukkig hebben ze zelf
ook de nodige levenservaring en laten ze me merken dat ze zich niet beter voelen dan mij.
Vraag aan beiden: Herken je dit?
Vraag aan de ouder: Hoe leert de gezinshuisouder jou kennen? Hoe kun jij merken dat iemand nieuwsgierig naar jou is?
Vraag aan de gezinshuisouder: Hoe kom jij tegemoet aan deze wens van een ouder? Deel jij wel eens iets met de ouder over jouw persoonlijke
leven?
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Empathie en respect

22. Citaat gezinshuisouder			
Ik wil heel graag begrijpen hoe jij je voelt en wat je allemaal hebt meegemaakt. Dat is ook best lastig, ik hoop dat je me de tijd geeft om dat steeds
beter te begrijpen. Vertel me ook alsjeblieft wat ik moet weten om je goed te begrijpen. En wat jij over mij wilt weten.
Vraag aan de ouder: Als de gezinshuisouder dit tegen jou zegt, wat denk je dan? Wat voel je dan? Wat zou je willen zeggen of vragen?
Vraag aan de gezinshuisouder: Zou jij dit ook zo zeggen? Wat zou jou helpen om de ander beter te begrijpen? En tot hoever ga jij?

Empathie en respect

23. Citaat gezinshuisouder				
Wij zijn een christelijk gezin. We hebben bepaalde gewoonten, waarvan we het belangrijk vinden dat jullie weten hoe wij dat doen. En er is ook
plaats voor andere geloven en gewoonten in ons gezin; ieder mag zijn eigen geloof en identiteit hebben en we hebben respect voor elkaar.
Vraag aan de ouder: Aan welke waarden hecht jij aan in de opvoeding van je kind? Hoe ga jij om met de verschillen?
Vraag aan de gezinshuisouder: Herken je dit? Hoe ga jij om met deze verschillen?

Gastvrijheid en interesse

24. Citaat ouder			
Het is zo belangrijk dat ik me welkom voel in het huis waar mijn kind woont, in het gezinshuis en dat ik voel dat ik daar echt een rol en een plek
mag hebben als ouder in het leven van mijn kind.
Vraag aan de ouder: Kun je vertellen op welke manier jij je welkom voelt? Wat gebeurt er dan? Wat doet de gezinshuisouder?
Vraag aan de gezinshuisouder: Wat doe jij om ouders het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Merken de kinderen dit ook?
Gastvrijheid en interesse

25. Citaat gezinshuisouder			
Ik wil jullie graag welkom heten in ons gezinshuis. Soms zijn er alleen andere kinderen die ook bezoek ontvangen of bang worden van veel mensen
in huis. Hopelijk begrijpen jullie het dat we proberen het beste te zoeken voor iedereen en dat dat er soms voor zorgt dat we creatief met de ruimte
en de tijd moeten omgaan.
Vraag aan de ouder: Herken je dit? Wat vind je daarvan? Wat zou kunnen helpen?
Vraag aan de gezinshuisouder: Herken je dit? Welke oplossingen pas jij toe? Wat helpt jou? Wat kun je doen om tegemoet te komen aan de wens
van de ouders om in jullie gezinshuis op bezoek te komen?
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Bijlage 3: Voorbeeld van gesprek over de onlinewereld en sociale
media
Dit formulier is een voorbeeld van een gesprek waarin een specifiek thema rondom samenwerking wordt uitgewerkt. In dit voorbeeld gaat het om
een gesprek over de onlinewereld en social media. Dit voorbeeld past bij het volgende item op de vragenlijst wanneer het besproken wordt bij de
installatie van de samenwerking:
5

•

Verantwoordelijkheid en
zorg delen

De gezinshuisouder houdt zich
aan de gemaakte afspraken,
bijvoorbeeld om met mij te
overleggen over opvoedkeuzes
zoals school en uiterlijk.

Ik houd mij aan de gemaakte
afspraken, bijvoorbeeld om met
de ouder te overleggen over
opvoedkeuzes zoals school en
uiterlijk.

Het kan ook in de stabilisatiefase aan bod komen. Bijvoorbeeld als er spanning is of dreigt te ontstaan over de verschillen waarop ouders en
gezinshuisouders de regels te hanteren. De volgende gesprekskaart kan dan gebruikt worden om het gesprek op gang te brengen:

Spanning hanteren

12. Citaat Gezinshuisouder
Ze wonen hier en mijn regel is dat ze geen alcohol mogen tot ze 16 jaar zijn en geen films kijken die niet bij hun leeftijd passen. Als ze weekeind
thuis zijn zou het fijn zijn dat jij ook die regel hanteert. Ik vind het lastig als we daar gedoe over krijgen.
Vraag aan de ouder: Is dit herkenbaar? Vinden jullie het belangrijk om 1 lijn te trekken in de regels voor je kind? Kun je daarover praten met de
gezinshuisouder? Hoe vind je het als de gezinshuisouder regels hanteert voor je kind, waar jij het niet mee eens bent?
Vraag aan de gezinshuisouder: Is dit herkenbaar? Kun jij dit bespreken met de ouders? Over welke regels mag er wel verschil zijn en welke niet?

Beschrijving van het gebruik
Elk gezin heeft zijn eigen “regels en gewoontes” met betrekking tot het gebruik van sociale media en de digitale wereld. Welke regels zijn er bij
jullie in het gezinshuis?

ACTIVITEIT

LICHT TOE

Mobiele telefoon
Heeft ieder kind heeft een mobiele telefoon?
Welke apps worden er gebruikt?
(Bijv.; TikTok, Instagram, Snapchat, Twitter, WhatsApp en Datingapps
zoals Tinder)
Op welke dagen van de week is dit toegestaan?
Mogen kinderen hun mobiele telefoon mee naar school?
De kosten van het abonnement worden betaald door….
Mogen mobieltjes gebruikt worden aan tafel?
Mogen mobieltjes mee naar de slaapkamers?
Hoe zijn de regels als de kinderen bij hun ouders zijn?
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Pc-gebruik
Zijn kinderen in het bezit van een eigen pc, laptop of tablet/iPad?
Is dit leeftijdsafhankelijk?
Is ouderlijk toezicht geïnstalleerd op deze apparaten?
Wordt de zoekgeschiedenis gecontroleerd? (bijv. Browser, WhatsApp
en fotogalerij nagekeken?)
Heeft het kind recht op een eigen e-mailadres?
Vanaf welke leeftijd mag een kind een socialmedia-account? (Bijv.;
Facebook en YouTube)
Is er beperking in het aantal uur gebruik van de pc per dag/per week?
Wat zijn de afspraken als de kinderen bij hun ouders zijn?

Games
Mogen kinderen gamen? Zo ja, welke?
Zijn daar regels over? Zo ja, welke?
Is er een beperking in het aantal uur gamen?
Zijn betaalde games toegestaan? Zo ja, wie betaalt dit?
Wat zijn de afspraken als de kinderen bij hun ouders zijn?
Op welke apparaten wordt er gegamed?
(Bijv.; PlayStation, X Box, Nintendo Switch of tablet/iPad)

Op school of werk
Welke afspraken zijn er over gebruik van mobiele telefoons op school
of werk?
(Bijv.; Magister, Itslearning, E-mail en Microsoft Teams)

Afspraken over gebruik van Whatsapp, mail en telefoon tussen ouders en kinderen
Zijn er afspraken over welke digitale middelen er mogelijk zijn voor het
contact tussen ouders en hun kinderen?
Wie bepaalt hoe vaak dit contact er is?
Op welke manier wordt dat geëvalueerd?
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Afspraken over gebruik van Whatsapp, mail en telefoon tussen ouders en gezinshuisouders
Zijn er afspraken over welke digitale middelen er mogelijk zijn voor het
contact tussen ouders en gezinshuisouders?
Zijn er afspraken over hoe vaak er contact is?
In welke gevallen wordt daarvan afgeweken?
Op welke manier en hoe vaak wordt dat besproken?

Vanuit perspectief van de kinderen/jongeren
Hoeveel schermtijd heb je?
Wie bepaalt wat er gekeken wordt op de televisie?
Hoeveel schermtijd hebben jullie per dag?
Game je samen met vrienden?
Mag je de hele dag op je telefoon of andere apparaten?
Praten jullie vaak over dit onderwerp binnen het gezinshuis?

Algemeen
Welke afspraken zijn er over het delen van foto’s en video’s op social
media zoals bijv. facebook zowel vanuit gezinshuisouders, ouders als
de kinderen?
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Bijlage 4: Praktische afstemming tussen ouders en gezinshuisouders
bij de start van de plaatsing
Bijgaande lijst dient als checklist voor ouders en gezinshuisouders bij de plaatsing van het kind/ de jongere in het gezinshuis. In de samenwerking
tussen ouders en gezinshuisouders is het belangrijk om wederzijds vertrouwen op te bouwen. Dat doe je door:
• Tegen elkaar uit te spreken te weten dat je het belangrijk vindt dat het kind/ de jongere zich goed kan ontwikkelen naar zijn/ haar eigen
volwassenheid.
• Respect te hebben en je te verdiepen in elkaars cultuur en geloofsovertuiging en wat je echt belangrijk vindt in het leven. Dat wordt
duidelijk in de normen, waarden, rituelen, feesten, gewoontes, gebruiken en regels die je hebt als ouders en als gezinshuisouders.
• Verwachtingen en wensen, die je hebt als ouders en gezinshuisouders helder tegen elkaar uit te spreken.
Goed met elkaar samenwerken leer je met vallen en opstaan. Het is de kunst om samen te leren van alle keren dat het niet goed loopt in de
samenwerking en om elkaar daardoor telkens iets beter te begrijpen. Concrete afspraken helpen om samen te weten waar je aan toe bent.
Bij de start van de plaatsing maak je samen afspraken over:
•

➢ Bezoek en het delen van informatie:
• Bezoekregeling, belregeling
• Bij WhatsApp-contact: willen ouders foto’s/ filmpjes ontvangen?
• Hoe, door wie en hoe vaak wordt informatie gedeeld, (via app, mail telefoon of persoonlijk) en waarover willen ouders wel en
waarover niet geïnformeerd worden?
• Is de ouder welkom in het gezinshuis en hoe kan er t.b.v. de ontwikkeling van de jeugdige een relatie tussen ouders en
gezinshuisouders worden opgebouwd.
• Contact met overige familieleden/sociaal netwerk (afspraken rond verjaardagen van het kind/ de jongere en van andere
familieleden)
• Andere punten….

•

➢ School
• Schoolkeuze: hoe maak je daar gezamenlijk én samen met het kind/ de jongere keuzes in.
• Inschrijven op school, schoolvervoer.
• Wie gaat er naar een informatie- ouderavond (willen ouders direct contact leerkrachten / deel uitmaken van bijvoorbeeld SOM/
magister/parro)?
• Andere punten…
• Lichamelijke verzorging:
• Kleding, kapsel en of kapper
• Sport/ club
• Andere punten…

•

➢ Gezondheid: wat vind je belangrijk voor het kind/ de jongere?
• Allergieën, medicatiegebruik, lichamelijke bijzonderheden (willen ouders mee met bepaalde medische aangelegenheden? Bijv.
vaccinaties/GGD bezoek/schoolarts/ of specialisten van een ziekenhuis)
• Wie geeft seksuele voorlichting?
• Therapie/externe hulpverleners en wie heeft daar op welke wijze contact mee
• Andere punten…

•

➢ Zakelijk & Financiën:
• Zakgeld (heeft kind al bankrekening? Moet die aangevraagd worden?)
• Welke verzekeringen zijn er en is dat afdoende geregeld?
• Andere punten…

•

➢ Wat te doen bij conflicten:
• Wie neemt beslissingen wanneer je er samen niet uitkomt? Wie heeft het gezag over het kind/ de jongere?
• Wie kan jullie helpen wanneer de samenwerking niet goed gaat?
• Hoe om te gaan met een klacht ( procedure van de instelling/ koepelorganisatie)
• Andere punten…
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